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Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

A helyi adókról és illetékekről

Ismét nyerhetünk játszóteret

Városunk 
alpolgármestere:  
Veres Gábor

Városunk önkormányzata 2016-ban hagyta jóvá a helyi adókról szóló 7-es számú általánosan 
kötelező érvényű rendeletet, s azóta nem változtatott rajta. Ez azt jelenti, hogy a helyi adók 
összege idén, vagyis 2019-ben is marad a tavalyi és tavalyelőtti szinten. Helyi adónak számít 
az ingatlanadó és az ebadó, amely a legtöbbünket érinti, de adót kell fizetnünk a közterület 
használatáért, valamint az árusító és nyereményt nem adó játékautomaták után is. Helyi adó 
a turistaadó, sőt helyi adónak számít a személygépkocsik számára állandó jelleggel kijelölt 
parkolóhely után fizetendő évi összeg is. E témával kapcsolatban Sármány Ervin hivatalvezető-
vel beszélgettünk. 

Orosz Csaba, városunk  
polgármestere Veres Gábort 
nevezte ki helyettesévé. Az 
új alpolgármester 2019. feb-
ruár 1-től látja el feladatait.

– Mire számítsanak váro-
sunk lakosai, mikor kap-
ják kézhez az ingatlan- és 
ebadó befizetéséről szóló 
végzéseket?  
– A jogi személyek és a vál-
lalkozó fizikai személyek 
várhatóan február végén, 
a magánszemélyek április 
végén kapják kézhez a vég-
zéseket.  
– Mi a helyzet a kommuná-
lis hulladék elszállításáért 
fizetendő illetékkel? Ennek 
összege is maradt a tavalyi 
év szintjén? Mikor postáz-
zák az ezzel kapcsolatos 
végzéseket? 
– Sem az adók, sem az ille-
tékek nem változtak. A jogi 

személyek és  avállalkó fizi-
kai személyek február elején 
az elektronikus postafiók-
jukba (amennyiben aktivál-
ták azt), a magánszemélyek 
március végén az eddigi for-
mában kapják kézhez a vég-
zéseiket.   
– Tavaly megváltozott a 
helyi adók és illetékek 
befizetésének módja. E 
változás nem okozott gon-
dot, nem történt nagyobb 
kiesés a bevételek terén?  
– A tavalyi év során a végzé-
sekhez már nem csatoltunk 
postai utalványt, ennek elle-
nére nem romlott a fizetési 
fegyelem. Sőt elmondhat-
juk, hogy mind az adók, 

mind a szemétilleték ese-
tében 95% feletti arányban 
sikerült teljesíteni az elvárá-
sokat. 
– Szóljunk arról is, hogy 
városunk lakosai az idén 
milyen módon fizethetik 
be az önkormányzat által 
kiszabott adókat és illeté-
keket. Történik változás e 
téren?
– A lakosság továbbra is az 
eddig megszokott formában 
fizetheti be adóját, illetékét 
a városnak, tehát banki uta-
lással, internet bankinggel, 
a városi hivatal pénztárá-
ban, illetve mobiltelefonos 
applikáció (QR kód) segítsé-
gével.  (ti)

A Lidl üzletlánc idén is meg-
hirdette a Žihadielko nevű 
projektjét, melybe városunk 
ismét, immár negyedszer is 
bekapcsolódott. Az előző 
három évben nem sikerült 
játszóteret nyernünk, de 
reméljük, idén sikeresebbek 
leszünk. Ehhez összefogásra 
és nagyobb igyekezetre van 
szükség mint eddig, ugyan-
is a Lidl által meghirdetett 
öt kategóriában az a 2-2 
település nyeri el a játszótér 

megépítésének jogát, amely 
a legtöbb szavazatot kapja. 
Szavazni csak elektronikus 
úton lehet 2018. február 
28-ig.
Városunk idén is nyere-
ményjátékot hirdetett annak 
érdekében, hogy szavazásra 
biztassa a lakosságot. Ennek 
keretében minden hétfőn 
kisorsol egy 40 euró értékű 
belépőjegyet a csölösztői 
X-bionic sphere sport- és 
üdülőközpont élményfür-

dőjébe. A jegy elnyeréséhez 
annyi szükséges, hogy a sza-
vazók felhasználói profiljuk-
ban készítsenek képernyő-
felvételt (screenshot) a hét 
folyamán leadott szavazata-
ikról, s azt vasárnapig küld-
jék el a zihadielko.samorin@
gmail.com e-mail-címre.  
Éljünk az adott lehetőséggel 
és szavazzunk minél többen, 
hogy negyedszerre végre 
nyerjünk egy szép, korszerű 
játszóteret!   (ti)

Veres Gábor 44 éves középis-
kolai tanár, két gyermek édes-
apja, húsz éve él Somorján. 
Négy évig a Corvin Mátyás 
Alapiskolában, majd tizenhat 
évig a Madách Imre Gimnázi-
umban tanított. A tavaly no- 
vemberben zajlott helyható-
sági választásokat követően 
harmadik választási ciklusát 
kezdte meg képviselőként, 
az iskolaügyi szakbizottság 
munkáját is vezeti. Biológia 
szakos tanárként a környezet-
védelemmel kapcsolatos fel-
adatok is közel állnak hozzá.
„Egy város életében is van-
nak újabb és újabb kihívá-
sok, amelyek felelősségtel-
jes hozzáállást igényelnek. 
Bízom benne, hogy váro-
sunkat olyan irányban sike-
rül igazgatnunk, hogy kivív-
juk az utánunk következők 
elismerését” – vallja. (--)
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Kitüntették Nagy Pétert
A Csemadok január 22-én 
Galántán tartotta országos 
emlékműsorát, amelynek 
keretében átadták a Cse-
madok-díjakat, kifejezve a 
szervezet tiszteletét és meg-
becsülését a hosszú évtize-
dek óta a szövetségben tevé-
kenykedő tagok iránt. Nagy 
Péter, a somorjai Híd vegyes 
kar szervező titkára, aki 2003-
tól 2018-ig volt a Csemadok 
somorjai alapszervezetének 
elnöke, a legmagasabb kitün-
tetést, a Csemadok Életmű-
díjat vehette át Bárdos Gyula 
országos elnöktől. A kitün-
tetéshez a helyszínen szemé-
lyesen gratulált Orosz Csaba, 
városunk polgármestere, Bár-
dos Gábor volt polgármester, 
valamint Kovács Koppány, a 
Csemadok somorjai alapszer-

vezetének jelenlegi elnöke is.
Nagy Péter szülei a Csemadok 
alapító tagjai voltak Sárosfán. 
1979-től aktívan bekapcsoló-
dott a Csemadok munkájába 
Somorján a Híd vegyes kar 
tagjaként. Az énekkar szer-
vező titkáraként az alapszer-
vezet vezetőségének tagjává 
választották. Mivel mindig 
közel állt hozzá a közösségi 
munka, 2003-ban elvállalta az 
alapszervezet elnöki tisztét, 
amelyet tavaly adott át az utá-
na következő elnöknek. Alap-
szervezeti elnökként több 
évig volt a Csemadok terüle-
ti választmányának tagja. A 
Csemadok országos elnök-
sége ezzel a díjjal tisztelgett 
Nagy Péternek a kultúrában 
és a Csemadokban végzett 
sokéves munkája előtt.   (kk)

BEÍRATÁS AZ ÓVODÁKBA
Somorja Városa értesíti az érintett szülőket,  

hogy a 2019/2020-as tanévre történő beíratásokra a 
hatáskörébe tartozó óvodákban  

2019 MÁJUSÁBAN kerül sor a gyermek törvényes  
képviselőjének írásos kérvénye alapján. 

BEÍRATÁS AZ ALAPISKOLÁKBA
Somorja Városa értesíti a lakosságot, 

hogy a tanköteles gyermekek törvényes képviselői  
a kötelező iskolalátogatás biztosítása érdekében kötelesek 

beíratni gyermeküket az alapiskolába.  
A tanköteles gyerekek beíratására a 2019/2020-as tanévre 

2019. ÁPRILIS hónapjának második hetében  
kerül sor a város hatáskörébe tartozó  

alapiskolákban.  

 VÁRJÁK A JELÖLÉSEKET A VÁROSI DÍJAKRA

Somorja Város Önkormányzata a 2015. december 15-én 
jóváhagyott Somorja Városának Statútuma értelmében 

felhívja a város lakosait, civil szervezeteit és a város 
területén működő intézményeket, hogy

2019. MÁRCIUS 8-IG

küldjék el jelöléseiket a Somorja Város által alapított 
alábbi díjakra:

PRO URBE DÍJ
– amely jelentős alkotói és kimagasló tudományos, 

műszaki, művészeti, publicisztikai és közhasznú tevé-
kenységért adományozható, valamint olyan szemé-

lyeknek adható, akik jelentősen hozzájárultak a város 
gazdasági, kulturális fejlődéséhez, kimagasló sport-
eredményeket értek el, valamint azon személyeknek, 
akik életet mentettek vagy megóvták a város vagyonát 

és polgárait;

PRO CULTURA DÍJ
– azon személyeknek adományozható, akik sokéves, 

különösen jelentős munkát fejtettek ki, ill. kiemelkedő 
teljesítményt mutattak fel a kultúra területén;

PRO HUMANA DÍJ
– szociális és egészségügyi téren végzett sokéves, külö-
nösen jelentős tevékenyégért, ill. különleges teljesítmé-

nyért adományozható; 

PRO CIVIS DÍJ
– a város fejlesztése terén kifejtett sokéves kiemelkedő 
tevékenységért, ill. kimagasló eredményért adományoz-

ható; 

PRO HONORIS DÍJ
– a város kiváló képviseletéért és propagálásáért, nem-
zetközi kapcsolatainak fejlesztéséért adományozható;

PRO FUTURA DÍJ
– az ifjú nemzedék nevelésében végzett sokéves tevé-
kenységért, ill. kimagasló teljesítményért adományoz-

ható.

A jelölésnek tartalmaznia kell a javaslattevő és a java-
solt személy nevét és címét, valamint a kimerítő indok-

lást. Posztumusz díj esetében annak a személynek a 
nevét és címét kérjük feltüntetni, aki a díjat átveszi. 

A képviselő-testület a névtelen javaslatokat nem veszi 
figyelembe. A javaslatokat írásban vagy elektronikus 
formában kérjük eljuttatni a Somorjai Városi Hivatal 
címére: 931 01 Somorja, Fő utca 37.  A borítékon kér-

jük feltüntetni: „Javaslat a város díjára”.
Elektronikus formában a javaslatokat a következő cím-

re kérjük elküldeni: prednosta@samorin.sk

A díjak a Város Napján, a városi képviselő-testület 
ünnepi ülésén kerülnek átadásra.  
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Idén már komposztálhatunk!

Drágább lesz  
a szemét tárolása

Városunk hamarosan csatla-
kozik az ország azon telepü-
léseihez, amelyek hangsúlyt 
fektetnek a zöldhulladék 
szelektálására, komposztá-
lására. Somorja önkormány-
zata 2018 második felében 
sikeresen pályázott a környe-
zet minőségének javítását 
célzó operációs programban 
a „Komposztálók vásárlá-
sa Somorja város lakosai 

részére” elnevezésű projekt-
jével, aminek köszönhetően 
189 810 eurós vissza nem 
térítendő támogatást nyert. 
A szerződés megkötését a 
komposztálók beszerzésére 
irányuló közbeszerzési eljá-
rás kiírása és lefolytatása 
követte. A nyertes pályázó a 
komposztálókonténerek egy 
részét már január folyamán 
leszállította, így lakosaink 

az ügyfélfogadási órákban 
a városi hivatal környezet-
védelmi szakosztályán sze-
mélyesen, a 031-59 00 429-
es telefonszámon vagy a 
zp@samorin.sk, illetve az 
arnold.kocsis@samorin.sk 
e-mail-címeken kérvényezhe-
tik azok kiutalását.
Szlovákiában a családi ház-
ban élő lakosok éves háztar-
tásihulladék-termelése mint-

egy 331 kg, aminek 45%-át a 
biohulladék – a lekaszált fű, 
a levél, a faágak, a gyümölcs- 
és zöldségmaradványok, a 
fűrészpor és a forgács, vala-
mint az ételmaradék teszi ki. 
Az önkormányzat kezdemé-
nyezésének köszönhetően 
városunkban remélhetőleg 
visszaszorul az ilyen jellegű 
hulladék mennyisége.

Lőrincz Adrián

A hulladékgazdálkodási tör-
vény életbe lépett módosítása 
miatt január elsejétől emelke-
dett a hulladéktárolás díja. A 
szeméttárolási díj a háztartási 
hulladék szelektáltságának 
függvényében településen-
ként fog változni. Az új jog-
szabály hét kategóriát állapít 
meg attól függően, hogy a 
háztartási hulladék hányada 
újrahasznosítható. 2019-ben 
60%-os szétválogatás, azaz 
szelektáltság mellett 7 euró 
lesz a díjazás tonnánként, egy 
évvel később 8, majd az azt 
követő évben 11 euró.
Kocsis Arnold, a Somorjai 
Városi Hivatal környezetvé-
delmi szakosztályának veze-
tője szerint lakosainknak a 
törvénymódosítás ellenére 
sem kell idén a hulladékke-
zelési illeték emelésétől tar-
taniuk, az intézkedés hosz-
szabb távon viszont drágu-
lást hozhat.

„Az Állami Számvevőszék 
rendelkezésünkre álló tava-
lyi értékelése alapján váro-
sunkban a háztartási hulla-
dék osztályozottsága eléri 
a harminckét százalékot, 
ami országos viszonylatban 
nagyon jó aránynak számít” 
– mondta. 
Az Eurostat szerint Szlovákia 
2016-ban a tagállamok közül 
a legalacsonyabb, mindössze 
23%-os arányban hasznosítot-
ta újra, illetve komposztálta a 
háztartási hulladékot. Ameny-
nyiben teljesíteni akarjuk az 
Európai Unió által előírt újra-
hasznosítási célkitűzéseket, 
2035-ig a szemétlerakatokban 
tárolt háztartási hulladék ará-
nyát 25% alá, 2040-re pedig 
10% alá kell csökkentenünk. 
Ugyanakkor emelnünk kell a 
hulladék újrahasznosítási ará-
nyát is – 2025-re 55, 2030-ra 
pedig 60 százalékra.
 Lőrincz Adrián

Egyre több szemetet termelünk. A hulladékilleték összege végett a jövő-
ben jobban kéne ügyelnünk a szelektálásra

Tóth Ilona felvétele 

A városi önkormányzat babaköszöntő programja keretében Orosz Csa-
ba polgármester január 30-án a Németh-Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskola koncerttermében köszöntötte városunk újszülötteit és szüle-
iket. A jókívánságok mellett átadta a családoknak az önkormányzat által 
adományozott 30 eurós vásárlási utalványt is.  (ti)  

Városunk önkormányzatának nevében Orosz Csaba polgármester 
január 29-én köszöntötte azon polgártársainkat, akik decemberben és 
januárban töltötték be 70., 75., 80., 85. és többedik életévüket. A város 
által fenntartott nyugdíjasklubban havi rendszerességgel tartott összejö-
vetelen az ünnepelteknek ezúttal is jó egészséget és még hosszan tartó 
boldog életet kívánt.  (ti)
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– Pénteken, január 18-án 
délután az SZK Önkéntes 
Tűzoltóság Dunaszerdahe-
lyi Területi Igazgatóságának 
irodavezetője felhívást tett 
közzé, hogy a tűzoltóság  
országos vezetése kétnapos-
ra (szombat, vasárnap) terve-
zett segítségnyújtást szervez 

a hóval ellepett Árva régió 
községeinek. Tagságunknak 
a felkérést rögtön továbbí-
tottuk is, pár perc után testü-
letünk hat tagja jelentkezett, 
hogy készek elutazni. Ezt 
testületünk elnöke, Kocsis 
Sándor rögtön jelezte is a fel-
sőbb szervnek. Nem sokkal 

később több testületi tagunk 
jelezte még, hogy intéztek 
szabadot, és ők is készek 
kiutazni Árvába. Sajnos, 
nekik már nem jutott hely 
az autóbuszban, mivel a fel-
hívást követően rövid időn 
belül nagy számban jelent-
keztek a Dunaszerdahelyi és 

Galántai járás tűzoltói is, és 
az autóbuszban az összes 
hely megtelt. Velük úgy 
egyeztünk meg, hogy igény 
esetén őket tűzoltóautóink-
kal szállítjuk a helyszínre, de 
erre felsőbb utasításra nem 
kerülhetett sor.  Meg kell 
említenem, hogy városunk-

Árva vidékére január közepén beköszöntött az igazi tél, hatalmas mennyiségű hó hullott a környéken, melynek eltakarítása 
próbára tette az ott lakókat. A havazás okozta rendkívüli helyzet orvoslásából kivették részüket az önkéntes tűzoltók, köztük 
városunk lánglovagjai is. Hogyan kerültek a már csaknem életveszélyes hófödte tájra? – kérdeztük Ürge Lajostól, a Somorjai 
Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnokától. 

Tűzoltóink Árvában segédkeztek

ból a tejfalui önkéntes tűzol-
tók négy tagja is kiutazott. 
Hány tűzoltó vett részt 
a helyreállítási munkákban, 
milyen munkát végeztek és 
milyen érzéssel tértek haza?
– Országos szinten több 
mint 300 önkéntes tűzol-
tó vett részt a mentésben. 
A Somorjai Önkéntes Tűzol-
tó Testület tagjaiból 6 fő, név 
szerint: Forgó Erik, Jávorka 
Lajos, Nagy Péter, Gál Deán, 
Csörgő János és Nagy Ben-
ce, a Tejfalui Önkéntes Tűz-
oltó Testületből pedig 4 fő, 
név szerint: Zsemlye Dávid, 
Rabina Szilveszter, Sluka 
Roland, Brunczlik István. 
Mivel a vártnál több tűzoltó 
érkezett a régióba, a két nap-
ra tervezett munkát szomba-
ton az esti órákig elvégezték, 

így még aznap haza is jöttek. 
Nagyon jó érzéssel tértek 
meg, örömmel újságolták, 
hogy a falu lakói mekkora 
örömmel és vendégszeretettel 
fogadták őket. Nem is merték 
elhinni, hogy ilyen távolság-
ból érkezhet hozzájuk segít-
ség. Tűzoltóink az épületek 
tetejéről távolították el a nagy 
mennyiségű és súlyos havat, 
néhány családi háznál pedig 
a hóban utat ástak a ház 
körül, illetve a tűzifa tárolásá-
ra szolgáló melléképületekig. 
Elmondásuk szerint a fáradt-
ságot ki lehet pihenni, el 
lehet felejteni, de a jó érzés, 
hogy embertársaiknak segít-
hettek, örökké a szívükben 
marad.

Tóth Ilona
Fotó: ött

SOMORJA VÁROS FELHÍVÁSA
a „Kulturális szervezetek, egyesületek és az egyház támogatása a 2019-es 
évben” című programmal kapcsolatos kérvények benyújtására

Somorja Város a város költségvetéséből nyújtható támogatásokat szabályozó 
2/2013-as számú általánosan kötelező érvényű rendelet 2. és 5. cikkelye 

értelmében 

F E L H Í V J A

az érdekeltek figyelmét a támogatást igénylő kérvények benyújtására.
A kérvényeket 2019. március 11-ig kérjük eljuttatni a Somorjai Városi Hivatalba. 
A kérvény online formanyomtatványa megtalálható a város weboldalán:  

www.samorin.sk.

Gazdag tombolával, zenés szórakozással egybekötve értékelte tavalyi 
tevékenységét a Samaria nyugdíjasklub január 30-án. Az elmúlt év szá-
mos rendezvénye mellett szó esett a hétfői és szerdai klubnapokról is. 
Mészáros Ilona elnök arra kérte a klub közel 90 tagját, főleg azokat, akik 
egyedül élnek, hogy használják ki a klub adta lehetőséget.  (ti) 
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Az ülés egy fontos előadás-
sal kezdődött: Balogh Szabi-
na főhadnagy, bűnmegelő-
zési referens felhívta a részt-
vevők figyelmét arra, hogy 
legyenek éberek, ne váljanak 
csalók áldozataivá, vigyáz-
zanak értékeikre, bizton-
ságukra. Az utóbbi időben 
ugyanis sok olyan esetről 
hallani, amikor ismeretlen 
emberek telefonon felhív-
nak főleg idős embereket, 
hogy különböző taktikákkal 
pénzt csaljanak ki tőlük. 
Azzal az ürüggyel állnak elő 
például, hogy közeli hozzá-
tartozójuk balesetet szen-
vedett, vagy más baj érte, 
s mivel kórházba kellett 
szállítani, sürgősen pénzre 
van szüksége. De előfordul 
olyan eset is, hogy becsen-
getnek az idős emberek ott-
honába, és felajánlják, hogy 
elvégeznek valamilyen mun-
kát, amelyért azonnal pénzt 
kérnek. Vagy a gáz-, illetve a 
vízművek alkalmazottainak 
adják ki magukat, és elma-
radt pénzeket követelnek. 
A főhadnagy azt ajánlotta a 
jelenlevőknek, hogy gyanús 
esetekben azonnal hívják fel 
a 158-as rendőrségi számot 

vagy a városi rendőrséget a 
159-es telefonszámon. 
Az ülés a helyi alapiskolák 
tanulóinak kultúrműso-
rával folytatódott. Ezután 
Nagyová Dagmar, a Vörös-
kereszt területi választmá-
nyának elnöke nagyra érté-
kelte azt a fáradhatatlan és 
szorgalmas munkát, ame-
lyet a somorjai szervezet 
végez, legyen szó élelmi-
szer- vagy ruhagyűjtésről, a 
szociálisan hátrányos hely-
zetben levő családok meg-
segítéséről, a véradás vagy 
a már évek óta zajló első-
segélynyújtó verseny meg-
szervezéséről. 
Fürdös József és Domsitz 
Marienka a tavalyi év tevé-
kenységéről szóló beszámo-
lóikban a többi között köszö-
netüket fejezték ki mind-
azoknak, akik évek hosszú 
során át támogatják munká-
jukat. Megköszönték a tavaly 
leköszönő Bárdos Gábor pol-
gármesternek is azt az önzet-
len segítséget és támogatást, 
amelyet a polgármesteri 
tisztségében töltött nyolc év 
folyamán tanúsított szerve-
zetük iránt.

Kép és szöveg: Tóth Ilona

A közép-európai régió lakosai-
nak életkörülményei, az egész 
világot érintő környezeti károk 
és a környezetszennyezés által 
okozott egészségkárosodás 
azok a témakörök, amelyek-
kel a somorjai Madách Imre 
Gimnázium németül tanuló 
és beszélő diákjai egy kétéves 
nemzetközi iskolai projekt 
keretében foglalkoznak. Az 
Erasmus+ projektben részt 
vevő iskolák egyike a gim-
názium baráti intézménye, 
a győri Kazinczy Gimnázium, 
a projektgazda pedig a bécs-
újhelyi  (Wiener Neustadt) 
Zehnergassei Gimnázium.
A programba bekapcsolódó 
iskolák diákjai két éven keresz-
tül dolgoznak majd együtt. A 
régiók történelme, minden-
napjai és jövőbeli fejlődésük 
lesz a közös munka kiinduló 
alapja. A projekt keretén belül 
a diákok  a történelemmel, 
földrajzzal kapcsolatos isme-
reteiket is megosztják a part-
neriskolák csapataival. Ehhez 
a workshopok, blogok és sze-
mélyes találkozások – a diákok 
többnapos látogatása a part-

neriskolákban – elválasztha-
tatlanul hozzátartoznak.
2018. december 7-én került sor 
az első workshopra, amelyen 
Jana Teynor, a Südwind szer-
vezet alsó-ausztriai munkatár-
sa foglalkozott a diákokkal. A 
délelőttöt kitöltő foglalkozás 
próbára tette a diákok földraj-
zi, történelmi és nem utolsó-
sorban német nyelvi tudását, 
hiszen a közös és csoportmun-
ka is ezen a nyelven zajlott.
Teynor asszony elismerően 
szólt a diákok tudásáról, mivel 
szinte 100%-os pontossággal 
tudták meghatározni, mely 
kontinensen hány lakos él, 
s milyen arányban részesed-
nek bolygónk természeti kin-
cseiből, milyen az egyes konti-
nensek energiafelhasználása, 
ki szennyezi leginkább a Föld 
légkörét, illetve hol és hogyan 
érezhetőek a klímaváltozás 
hatásai.
Összességében sikeres 
műhelymunkát tudhatnak 
maguk mögött a madáchosok. 
Reméljük, a folytatás is hason-
lóan eredményes lesz.
 Haluska Viola

A Szlovák Vöröskereszt alap-
szervezete által rendezett idei 
első csoportos véradáson 
január 11-én több mint negy-
venen jelentek meg, közü-
lük harmincnégyük aktuális 
egészségi állapotát tartották 
kielégítőnek arra, hogy vérük-
kel az országos vérbankot 
támogassák. A harmincnégy 
jelentkezőből tíz első vér-
adóként került nyilvántar-
tásba. A véradók: Adamcová 
Katarína, Árva János, Bándy 
Ladislav, Baráth György, Bar-
tal Rebeka, Bogárová Mária, 
Csápai Richárd, Csölle Rená-
ta, Farkas Gyula, Fiedler Rená-

ta, Fürdös Katalin, Gál Zol-
tán, Hamar Ádám, Herberger 
Tamás, Horony Leila, Kováč 
Erika, Lázár- Baráth Márta, 
Mészáros Gabriella, Mészáros 
Mónika, Nagyová-Bertková 
Adela, Nemec Ján, Pavolová 
Beáta, Somogyi István, Soóky 
Erzsébet, Szinghoffer Gábor, 
Sztruhárová Silvia, Takács 
Anett, Tóthová Beata, Turtev 
Erik, Vass Péter, Végh Nor-
bert, Végh Bianka, Vitálos 
Zsóka, Vodnyánszky József.
A legközelebbi véradás 2019. 
május 3-án, pénteken lesz 
a városi művelődési központ 
első emeleti helyiségében. 

„Emberség, segítség, önfeláldozás” – e jelszó jegyében tar-
totta évértékelő taggyűlését a Szlovák Vöröskereszt somorjai 
alapszervezete. 

Fáradhatatlanul, 
segítőkészen

Mit tehetünk  
régiónkért? 

Önzetlen segítség

Elindult az ERASMUS+ projekt 
a Madách Imre Gimnáziumban
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Városunk nagyjai között 
jelentős helyet foglal el a 
19. században országszerte 
elismert, bár ma már kissé 
feledésbe merült Bauhofer 
János György (Georg), a 
művelt evangélikus lelkész, 
több könyv és tanulmány 
szerzője, újságíró és egy-
házi iniciátor, aki 15 évig 
volt Somorján evangélikus 
lelkész. Somorjára 1829 
elején érkezett szülőváro-  
sából, Sopronból (*1806), 
hogy segítségére legyen 

már idősödő kollégájának, 
Palumbiny Jónás Sámuelnek 
(1750–1829), aki az év júni-
usában el is hunyt 79 éves 
korában. Bauhofer György 
olyan lelkészt követett hiva-
talában, aki a türelmi rende-
letnek köszönhetően (1781) 
jelen volt a helyi gyülekezet 
újraalapításánál, s az ő gyü-
mölcsöző munkássága alatt 
(1783–1829) épült fel az 
evangélikus templom is.
Bauhofer György egyszerű 
iparoscsaládból származott. 
Alapiskoláit szülőhelyén, 
a teológiát pedig Bécsben 
végezte. Következetességét 
és őszinte elhatározását, 
hogy jó szolgája lesz Isten-
nek, az is bizonyítja, hogy 
egyetemi tanulmányaira töb-

bek között úgy készült, hogy 
egy született zsidótól tanul-
ta a héber nyelvet. Először 
segédlelkész volt Sopronban 
Kiss János püspök mellett, 
majd két év szolgálat után 
Somorjára hívták. A városba 
már mint ifjú házas érkezik 
feleségével, Wilhelminával 
(szül. Schneider, 1809–
1896), akitől több mint tíz 
gyermeke született, nyolc 
közülük Somorján.
Egyik lányuk, Vilma a későb-
bi püspök, Czékus István 

lelkész felesége lett. Fiuk, 
Bauhofer-Bánhegyi István 
édesapja nyomdokaiba lépve 
szintén lelkész lett (1858–59 
között Somorján is), és teo-
lógiát tanított több helyütt, 
így Budapesten is. Ebben 
az időben, 1859-ben, ahogy 
azt az anyakönyvi iratok is 
bizonyítják, édesapja Budá-
ról Somorjára látogatott, s 
eközben egy jegyespárt is 
megesketett.
Figyelemre méltó, hogy 
Bauhoferéknek két süket-
néma gyermekük született, 
akikről példásan és szeretet-
tel gondoskodtak.

Bauhofer György gazdag 
irodalmi tevékenységet foly-
tatott. Az újságíráson kívül 

Visszapillantás a múltba

Bauhofer György
(1806–1864)

(ő alapította és szerkesztet-
te az első hazai német nyel-
vű protestáns folyóiratot 
„Der evangelische Christ” 
címmel) ki kell emelnünk 
legalább a magyarországi 
evangélikus egyház törté-
netéről írt jelentős művét, 
a ,,Geschichte der evang. 
Kirche in Ungarn” címűt, 
amely 1854-ben Berlinben 
látott napvilágot, s Boston-
ban angol fordításban is 
megjelent. Szintén nagyon 
értékes az anyanyelvén, 
németül írt naplója, amelyről 
Payr Sándor egyháztörténész 
tudósít 1907-ben a Protes-
táns Szemlében. Budapesten 
protestáns árvaházat és egye-
temi könyvtárat alapított.

Somorjai lelkipásztori műkö-
dése alatt Mária Dorottya 
württembergi hercegnő 
(1797–1855), osztrák főher-
cegné, magyar királyi herceg-
né, Habsburg József nádor 
(1776–1847), II. Lipót csá-
szár fiának felesége pozsonyi 
látogatása alkalmával kétszer 
is felkereste udvari lelkészé-
nek egyházát és otthonát. 
Az udvari lelkészi hivatalt 
Christoffy István misérdi 
kollégájának ajánlására vette 
át, aki előrehaladott korára 
való tekintettel mondott le 
erről a lelki tisztségről. A fia-
tal Bauhofer György lelkész 
a kollégájára mindig mint 
nagy tekintélyű mesterére 
tekintett fel. Mária Dorottya 
látogatásai nagy megtisztel-

tetést jelentettek mind az 
egyházi gyülekezet, mind 
Somorja számára.

Bauhofer György lelkipász-
tori működése 1844-ben 
véget ér Somorján, a helybe-
li gyülekezet nagy bánatára. 
Ekkor hívják meg lelkipász-
tornak Budára. Kétségekkel 
telve, de végül elfogadja a 
felkérést. A somorjai gyü-
lekezet mélyen tisztelt és 
nemes személyiséget veszí-
tett el benne. Budán Mária 
Dorottya hercegné várja, 
akivel ezután együtt mun-
kálkodnak többek között a 
fővárosi evangélikus gyüle-
kezet önállósulásán. 1846-
ban új templomot építenek.
Bauhofer György 1864. júli-
us 14-én halt meg, életének 
58. esztendejében. A farkas-
réti temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Ő váro-
sunk egyik jeles személyisé-
ge, ezért illő, hogy emlékét a 
mai nemzedék is megőrizze.

Ján Hevera
(Kovács-Bosnyák Mária  

fordítása)
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„Barátság, szerelem, szexu-
alitás” – ezeket a témakörö-
ket járjuk körül a fiatalokkal, 
hogy tisztában legyenek tes-
ti-lelki fejlődésükkel, termé-
kenységi ciklusukkal. A tudás 
által erősödik önértékelésük 
és felelősségtudatuk. Ez a 
tanfolyam útmutatást kíván 
adni a fiataloknak egy bol-
dogabb élethez az érzelmi 
intelligencia fejlesztése, a 
családi életre és az érett sze-
xualitásra való nevelés által. 
A program vallástól, kultú-
rától függetlenül oktatható, 
hiszen a biológiából indul ki. 
Nem vallási program, de ha 
pl. konfirmandusoknak, bér-
málkozóknak tartják, akkor 
néhány témakörben az isteni 
tanításról is szó eshet. Nem 
csoda, hiszen a Teen STAR 
holisztikusan tekint a szexua-
litásra – hatféle szemszögből 
figyeli az embert: testi, érzel-
mi, értelmi, kapcsolati, kör-
nyezeti és lelki oldalról.
2018 októberében kezdődtek 
el a Teen STAR kurzus bemu-
tatói szülőknek, majd novem-
bertől 12 fiatallal belevágtunk 
az oktatásba. Kéthetenként 
dupla órás foglalkozáson 

vesznek részt minimum fél 
éven keresztül. Somorja és 
környéke esetében a 13-16 
éves korosztály jelentkezett a 
kurzusra. A csoport vegyes, 
lányok és fiúk alkotják. A tan-
folyamot hosszú készülődés 
előzte meg, a két évig tartó 
kurzusvezetői képzés vizsgá-
val végződött.
A Teen STAR elveit harminc 
éve oktatják a világ huszon-
kilenc országában, Szlová-
kiában szlovákul több mint 
húsz éve. Az USA-ban Hana 
Klaus szülészorvos indította 
el munkatársaival dr. John 
Billings biztatására. Magyar-
országra az ERGO – az Euró-
pai Regionális Egyesület 
elnökének, Ékes Ilonának a 
vezetésével került. Somorján 
a VITA HUMANA Központ 
ad otthont a tanfolyamnak, 
amelyet Jakóczy László, 
Bándy György és Bándy Kata-
lin képzett oktatók tartanak. 
A kurzus elindítását a Bethlen 
Gábor Alap támogatta. 
A tanfolyamról a www.
vitahumana.org weboldalon 
további részleteket is meg-
tudhatnak az érdeklődők.

Bándy Katalin

A somorjai önkormányzat és a SCELT (Szlovákiai 
Angoltanárok Kamarája) támogatásával érdekes talál-
kozóra került sor a Linguania nyelviskolában a „Sok-
nyelvű Somorja” nevű projekt keretében.
Az összejövetelre a somorjai és Somorja környéki isko-
lák angoltanárait vártuk, függetlenül attól, hogy milyen 
iskolatípusban tanítanak. Külföldi vendégeink sokévi 
tapasztalattal rendelkező tanárképző pedagógusok vol-
tak, Rakesh Bhanot Londonból és Mark Andrews Buda-
pestről. 
Az összejövetel központi témája az ételek, a főzés és az 
evés volt. Az apropót egyik előadónk, Rakesh Bhanot 
indiai származása adta. Finom ízelítőt készített a szá-
munkra egzotikus indiai ételekből. Előadóink rávilá-
gítottak arra, hogy a nyelvórákon érdemes bevonni 
a tanulási folyamatba a tanulók minél több érzékszer-
vét, nemcsak a hallottakra és látottakra korlátozni 
a megismerést, hanem lehetőség szerint kihasználni 
a tapintást, a szaglást és az ízlelést is. A tanárok külön-
féle feladatokon keresztül mutatták be az adott témá-
ban rejlő lehetőségeket, valamint a különböző tan-
tárgyak szoros kapcsolatát. Így például a fűszerekkel 

kapcsolatban a földrajz, a történelem, a biológia vagy 
az egészségvédelem is része lehet egy-egy nyelvórának. 
Mark Andrews a tanári pálya egyes szakaszait és azok-
nak jellemzőit ismertette. Hangsúlyozta a tanárok közti 
együttműködés és tapasztalatcsere jelentőségét. Nyo-
matékul kiszámolta, hogy a jelen lévő tanárok összesen 
190 letanított évnyi tapasztalattal rendelkeznek, tehát 
bizonyosan van mit megosztaniuk egymással.
Mindkét előadónk arra biztatott bennünket, hogy hall-
gassuk meg egymás óráit, és később baráti beszélgetés 
keretében beszéljük meg az óra egyes részleteit, segítve 
ezzel szakmai fejlődésünket. Szorgalmazták a hasonló 
összejövetelek megrendezését, és hangsúlyozták, hogy 
nem feltétlenül szükséges külföldi előadó jelenléte 
ahhoz, hogy tapasztalatainkról elbeszélgessünk a kollé-
gákkal.
Köszönjük támogatóinknak a segítséget, és bízunk 
abban, hogy a jövőben egyre több angoltanár és nyelv-
tanár vesz majd részt az összejöveteleinken!

Lengyel Zsuzsa,
Linguania

Ízletes továbbképzés

Személyiségfejlesztés 
elsőként Somorján!
A Teen STAR szexuálpedagógiai program oktatása elindult a Felvidé-
ken is – magyar nyelven tinédzsereknek a szülők bevonásával. A kép-
zést tájainkon is szükségesnek tartjuk. A férfi-nő kapcsolatról ugyanis 
azt hisszük, hogy magától működik… Pedig ezt is tanulni kell!

A Somorjai Városi Színjátszó Csoport felnőttkorú  
személyek jelentkezését várja.  

Érdeklődni a 0918 169 071 telefonszámon lehet. 
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A gyümölcsfák, miután ősszel 
lehullajtják leveleiket, téli 
álomra térnek. Lecsökken 
a víztartalmuk, és szinte meg-
szűnik a gyökértevékenysé-
gük. Ez teszi lehetővé, hogy 
károsodás nélkül átvészeljék 
a telet. Február elejétől, ahogy 
egy kicsit felmelegedik az idő, 
a gyümölcsfák számára befe-
jeződik a nyugalmi állapot. 
Beindul a gyökértevékenység, 
megnövekszik a növények 
víztartalma, megduzzadnak 
a rügyek. Ez egy viszonylag 
kritikus időszak, ugyanis egy 

felmelegedés utáni fagyhul-
lám nagy károkat okozhat, 
ahogy ez tavaly is történt. 
A fagykár elleni passzív véde-
kezés a hidegtűrő, illetve 
későbbi fajták termesztése, 
a magasabb korona kialakítá-
sa, illetve a törzs meszelése. 
Ez utóbbi lényege, hogy a 
fehér felület alatt a fa szö-
vetei lassabban melegednek 
át, így meghosszabbítható 
a nyugalmi állapot. Az aktív 
védekezések közé tartozik a 
fák koronájának öntözése, 
a füstölés, a paraffingyertya 

A Sancta Maria egyházi 
kórus  január 6-án is hangver-
senyt adott a római katolikus 
templomban. A már évek óta 
nagy érdeklődésnek örvendő 
somorjai háromkirályok-kon-
certet a decemberi sasvári 
Hétfájdalmú Szűz Mária-
templomban adott hangver-
seny és egy nagy sikerű bécsi 
fellépés előzte meg. A kórus 
új, lelket simogató dalokkal 
lepte meg a hazai közönsé-
get, amely a műsort szűnni 
nem akaró tapssal és ovációval 
jutalmazta. A kórust a művé-

szeti alapiskola tanárai alkotta 
Zušband együttes és a kilenc 
éves perkusszionista Alexko 
Ondriáš kísérte. 
Megjegyezzük, hogy a kórust 
különféle foglalkozású ama-
tőr énekesek alkotják, akik 
heti rendszerességgel talál-
koznak a próbákon, hogy 
Inka Galbáčová karnagy és 
Mezei Ernő zongorista veze-
tésével tökéletesítsék zenei 
tudásukat, örömet szerezve az 
énekléssel nemcsak önmaguk-
nak, hanem a hálás közönség-
nek is.  Szitás Zoltán felvétele   

  Jó tanácsok kertészkedőknek – Lelkes Róbert rovata 

Munkák a gyümölcsösben

Zene mások örömére – vízkereszt napi hangverseny

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41- DOM SLUŽIEB,  Tel.: 031/562 22 52   www.agrosam.sk

OSVEDČENÉ OSIVÁ
- BOHATÁ ÚRODA

A GAZDAG TERMÉS ALAPJA 
A JÓ VETŐMAG

Az idei tél nem mondható száraznak, hóból is több hullott, 
mint tavaly, igaz, nagy hideg nem volt. A 2018-as, kimondot-
tan csapadékos február nem igazán kedvezett a fák metszésé-
nek, ráadásul a február végén beköszöntött fagyok hatására 
a kajszibaracktermés jócskán megcsappant. Bízzunk benne, 
hogy az idén jobb februárban lesz részünk.

égetése, illetve a Champion 
50 WG réztartalmú növény-
védő szerrel való permetezés.
A gyümölcsösben az egyik 
legfontosabb teendő a téli 
metszés. Ezt a folyamatot 
az alma és körte esetében 
fagymentes időben már 
februárban elvégezhetjük. 
A szőlő, a sárga- és őszi-
barack metszését hagyjuk 
március első felére.
A fagyok elmúltával fon-
tos elvégezni a gyümölcsfák 
és díszbokrok kora tavaszi 
lemosó permetezését réztar-
talmú növenyvédő szerekkel 
(pl. Kuprikol 50, Champion 
50WP). A kártevők elleni olajos 
lemosó permetezést halasszuk 
márciusra. Ha a megfagyott 
föld kiolvad a gyümölcsfák 
körül, a földet 1,5–2 m-es 
körben meglazítjuk.  Ezután 

granulált istállótrágyát, illetve 
műtrágyát dolgozunk a talaj-
ba.
Az alap a jó vetőmag
Legfőbb ideje, hogy elkezd-
jük a vetőmagok beszerzését. 
Figyeljünk a fajtaválasztás-
ra, a szavatosságra és a cso-
magban levő mennyiségre. 
A palántaneveléssel a tavalyi 
februári számunkban rész-
letesen foglalkoztunk. Az 
írás megtalálható a https://
agrosam.sk/dobre-rady/ 
illetve a http://samorin.sk/
hu/periodical/somorja-es-
videke-2018-2/” oldalon. 
Ha az időjárás nem engedi, 
hogy a kertben tevékenyked-
jünk, gondoljunk a kerti szer-
számok és gépek javítására, 
illetve szervizelésére.

(A szerző a Gazda sor 41. szám 
alatti Agrosam üzlet tulajdonosa)
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA ÚJ KÖNYVEIBŐL  

MARGARET ATWOOD: A VAK BÉRGYILKOS
Családi titok, testvérféltékenység, politikai 
fondorlat és társadalmi feszültség, megany-
nyi ígéret és árulás, veszteség és fájdalom, 
emlékezés és sóvárgás kavarog Margaret 
Atwood Booker-díjas regényében. 1945-ben 
Laura Chase titokzatos körülmények között 
meghal. Baleset vagy öngyilkosság? – találgat-
ják azóta is. Évekkel később nővére, az élete 
alkonyán járó Iris Chase Griffen által ismerjük 
meg gyerekkorukat, a család drámai veszteségeit és a Laurá-
nak tulajdonított regényt, a posztumusz kiadott és rejtélyes 
remekműként ünnepelt A vak bérgyilkost. Margaret Atwood 
a tőle megszokott bravúros stílusban szövi össze a különböző 
történetszálakat, hogy újra elvarázsoljon minket.  

VASS VIRÁG: AZ ÖRÖKKÉ RÖVID TÖRTÉNETE
Az örökké talán abban a forró évben kezdődött, amikor Szol-

zsenyicint kitoloncolták a Szovjetuni-
óból, Nixon belebukott a Watergate-
botrányba, az Abba együttes Water-
loo című dalával megnyerte az Euroví-
ziós dalfesztivált, Kardos Sára pedig, 
aki szentül meg volt győződve arról, 
hogy egész életét gyógypapucsban 
dolgozza végig a pénzügyi osztályon, 
megnyert egy manökenversenyt... 
Kardos Sára egy katonatiszt lányaként 
cseperedik egy dunántúli város hon-
védségi lakótelepén. Amikor a szépséges kamaszlány a helyi 
ruhagyárban vállal nyári munkát, nem sejti, hogy hamarosan 
gyökeresen megváltozik az élete. A történetet a Kádár-korszak 
egyik legsikeresebb manökenjének rendkívüli életútja ihlette. 
A regény bepillantást enged a '70-es, '80-as évek szocialista és 
nemzetközi divatvilágának kulisszatitkaiba, Budapest, Párizs 
és New York pezsgő mindennapjaiba.

– Mennyire somorjai zene-
kar a Deja vu? 
– Teljesen. 1998-ban kezd-
tünk, s azóta a helyi kultúr-
ház az otthonunk, ma is ott 
gyakorolunk, amiért persze 
hálásak vagyunk az intéz-
mény mindenkori vezetésé-
nek. Hosszú éveken keresztül 
Domsitz Tibor támogatott 
bennünket, manapság pedig 
Nagy Myrtil a befogadó. Meg-
érdemlik, hogy megemlítsük 
őket, hiszen egy zenekar mun-
kája elképzelhetetlen nyugodt 
háttér nélkül.
 – S még mi kell hozzá? Húsz 
év nem kis idő… 
– Jó adag fanatizmus meg 
a zene szeretete. De az jött 
magától. Valójában észre sem 
vettük, hogy ennyi év elszállt, 
mások figyelmeztettek, hogy 
kerek évfordulóhoz érkeztünk. 
Nem is rendeztünk semmilyen 
jubileumi fellépést, inkább 
előre nézünk. Titokban azt 
reméljük, több van előttünk, 
mint mögöttünk. Ez persze 
inkább vicc, de hátha nem… 
Mindenesetre tesszük a dol-
gunkat, a tavalyi évben 26 fel-
lépésünk volt, ami a mai kultu-
rális és mindenféle túlkínálat-
ban nem rossz teljesítmény. 

– Mire vagytok a legbüsz-
kébbek az eddigi tevékenysé-
getekből? 
– Hát arra, hogy létezünk… 
Meg hogy tisztelünk minden 
élőzenét játszó együttest, tár-
saságot. Mert ha körülnézünk 
a zenei produkciók között, 
Dunát lehetne rekeszteni a 
„műanyag” alapokra játszó-
éneklő előadókkal. Nem a 
talpalávalót húzó tánczeneka-
rokról beszélek, hanem a kon-
certezőkről. Még azok is, akik 
képesek lennének rá, gyakran 
„majdnemzenekar” formáci-
ókkal lépnek fel. Egy-két gitár, 
esetleg valami hangszer még 
pluszban. Talán mert kényel-
metlen egy zenekart fenntar-

Húsz év? Semmiség…
Csak előre nézünk. De ha már jubileum, tekintsünk egy kicsit 
hátra is – hangzott el abban a beszélgetésben, amikor a húsz-
éves Deja vu együttesről faggattuk Strieženec Alex alapító tagot. 

tani, talán csak amiatt, hogy 
több pénzük legyen. Okokat 
mindig találnak, s a közönség 
is elfogadja azt, amit kap – mi 
mást tehet? De létezik olyan 
is, hogy zenészbecsület. 
– Néhány emlékezetes fellé-
pésetek? 
– Anélkül, hogy túlságosan 
belemennénk a nosztalgiá-
zásba: mindig szívesen hen-
cegünk azzal, hogy kétszer 
is felléptünk a budapesti Szi-
getfesztiválon, játszhattunk 
a Pozsonyi Dzsessznapokon 
(2004-ben), játszottunk Prágá-
ban, Varsóban, szerepeltünk 
fesztiválokon és rengeteg 
klubban. A sajátunk, a Deja 
vu-klubestek is már 16 éve 
működnek, amelyeken ren-
geteg ismert előadót vendé-
gül láttunk. Olyanokat, mint 
Somló Tamás, Lovasi András, 
Charlie, Geszti Péter, Kis Tibi 
a Quinby-ből, Szalóki Ági, 

Hernádi Judit, Soma, a hazai-
ak közül Pavol Hammel, Peter 
Lipa, Szidi Tobiasz, Peter 
Cmorík, Kassai Csongor és 
sokan mások. Mindannyiukat 
kísértük is, ezek az együtt-
muzsikálások örökös szép 
emlékek maradnak. A Deja vu-
klubestek ma már tájoló klub-
estekké váltak, legutoljára Bős 
váro-sában volt ilyen. Külön-
böző befogadó klubokba visz-
szük el a műsorunkat. Évente 
legalább egyszer a somorjai 
klubokban (Sup-sup, Mozi 
Club) is fellépünk, s mindig 
igyekszünk érdekes vendéget 
hívni a műsorba. Ne hagyjuk 
ki a felsorolásból a Lucifer és 
az angyalok hangja c. zenés 
darabunkat sem, amelyet 
már nyolcszor eljátszottunk, 
s reméljük, hogy még nagyon 
sokszor bemutatjuk. 
– Milyen a mai Deja vu? 
– Olyan, mint húsz évvel 
ezelőtt. Egy kis túlzással, 
mert közben azért cserélőd-
tek a fúvósok, a szólisták. De 
az alap még ma is az eredeti: 
Kanik Tibi gitáros, Konrád 
Dodi basszusgitáros és jóma-
gam dobokon. Az együttes 
mai arca, Dominika tizenhá-
rom évesen keresett meg a 
zeneiskolában, hogy énekelni 
szeretne. Végül nálunk kötött 
ki. Még ma sincs húsz, így ő 
sohasem érheti utol életkor-
ban a Deja vu-t. Ettől vagyunk 
frissek. Ettől is…    (tot)
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A VÁROSI RENDŐRSÉG HÍREI

è Január 4-én a délutáni jár-
őrözés folyamán a rendőrök a 
Kertész utcában egy kóborló 
kutyára lettek figyelmesek. A 
labradorkeverék ebet befogták, 
és elhelyezték a városi kutya-
menhelyen.  
è Január 6-án a délelőtti 
órákban bejelentés érkezett 
a rendőrőrsre, miszerint a 
Lovagló utcában néhány sze-
mélygépkocsi a járdán parkol, 
és gátolja a gyalogosforgalmat. 
A helyszínelés során megálla-
pítást nyert, hogy a bejelentés 
valótlan.
è Január 7-én a reggeli 
órákban a Slovnaft benzin-
kút mellett gazda nélkül 
kóborolt egy kutya. A rend-
őrök az ebet elszállították a 
kutyamenhelyre. 
è Január 8-án a délelőtti 
órákban bejelentés érkezett a 
rendőrőrsre, hogy a Városma-
jorban a parkoló autók közelé-
ben egy férfi fekszik a földön. 
A járőr kivonult a helyszínre, 
ahol megállapította, hogy idő-
közben az ittas férfit a barátai 
hazaszállították.
è Január 10-én a délelőtti 
órákban a Gazda soron egy 
személykocsi a járdán parkolt.  
A kocsi tulajdonosa ezzel vétett 
az erre vonatkozó törvény 
ellen, ezért pénzbüntetéssel 
sújtották. 
– a délelőtti órákban az OTP 
Bank előtt szintén a gyalogát-
járón parkolt egy személygép-
kocsi. Bár tulajdonosa hama-
rosan megjelent a helyszínen, 
a rendőrök a törvénysértésért 
pénzbüntetést róttak ki rá. 
– a délutáni órákban a Szenci 

úton egy férfi akadályozta a 
közúti forgalmat. A járőr fel-
szólítása után a nagymagyari 
férfi távozott a helyszínről.
è Január 11-én délután a Fő 
utcán egy személygépkocsi a 
járdán parkolt. A járőr felszó-
lította a kocsi tulajdonosát, 
hogy hagyja el a helyszínt. A 
férfi eleget tett a felszólításnak.
– a délutáni órákban bejelentés 
érkezett az őrsre, hogy a városi 
parkban egy férfi fekszik a föl-
dön. A helyszíneléskor kide-
rült, hogy a férfi egy ittas haj-
léktalan. Sérülései nem voltak, 
ezért kitiltották a helyszínről.
– az éjszakai órákban az egyik 
Gazda sori tömbház lépcső-
házában egy férfi aludt a lép-
csőkön. A járőr felszólította 
az ittas embert, hogy menjen 
haza. A felszólításnak eleget is 
tett.
è Január 12-én az éjszakai 
órákban bejelentés érkezett a 
rendőrségre, miszerint a Fő 
utcán hangoskodó társaság 
zavarja az éjszakai nyugalmat. 
A kiszálló járőr megállapította, 
hogy a bejelentés alaptalan, 
mert sem zaj nem hallatszott 
az utcán, sem hangos zene 
nem szólt. A társaság tagjai 
halkan beszélgettek.   
è Január 15-én a délutá-
ni órákban a Pozsonyi úton 
levő bevásárlóközpont terü-
letén három személy kérege-
téssel zaklatta a járókelőket. 
Röviddel ezután a járőrök 
egy másik bevásárlóköz-
pont közelében találtak rá a 
három hajléktalanra, akiket 
felszólítottak, hogy távozza-
nak a helyszínről.

è Január 17-én a délutá-
ni órákban a Tejfalusi úton 
a rendőrjárőr befogott egy 
kóborló ebet, amelyet gazdája 
már a rendőrség segítségével 
keresett. A járőr értesítette a 
kutya gazdáját, hogy az ebet 
megtalálták, ugyanakkor figyel-
meztette arra is, hogy közrend 
elleni vétséget követett el azzal, 
hogy felügyelet nélkül hagyta a 
kutyáját.  
è Január 18-án délután 
bejelentés érkezett a rend-
őrőrsre, hogy a Gazda soron 
egy személykocsi engedély 
nélkül parkol magánterüle-
ten. A szabálytalanul par-
koló kocsin kerékbilincset 
helyeztek el. Az ügy figyel-
meztetéssel zárult.  
è Január 19-én a reggeli 
órákban az állami rendőrség 
értesítette a városi rendőrsé-
get, hogy éjjel az Iskola utcai 
szórakozóhely elől ismeretlen 
tettes ellopott egy női kerék-
párt. A nyomozás megállapí-
totta, hogy a kérdéses jármű 
a Tejfalusi úton található. Az 
állami rendőrség tovább foly-
tatja a vizsgálatot.
– délután a Pozsonyi úti áru-
házban lopás történt. A nyo-
mozást az állami rendőrég 
folytatja.
– éjjel a Temető utcában két 
személygépkocsi a zöldöve-
zetben parkolt. A rendőrség 
büntetőcédulát helyezett el a 
kocsik szélvédőjén. 
è Január 22-én délután beje-
lentés érkezett az őrsre, hogy 
a Pomléi úti parkolóban egy 
ember fekszik a földön. A haj-
léktalan személy ellátását meg-

kezdte a gyorsmentőszolgálat 
orvosa, aki sajnos a halál beáll-
tát állapította meg. Az esetet az 
állami rendőrség vizsgálja. 
– az éjszakai órákban a Pozso-
nyi úton egy ismeretlen sze-
mély betörte a bevásárlóköz-
pont tolóajtaján az üveget, 
majd távozott a helyszínről. A 
rendőrjárőr a Pozsonyi úti kör-
forgalom közelében elfogta a 
tettest, és értesítette az esetről 
az állami rendőrséget, amely 
bűntett elkövetése miatt meg-
indította a nyomozást.
è Január 23-án éjjel a városi 
rendőrség felülvizsgálta azt 
a bejelentést, amely szerint a 
Halász utcában a zöldövezet-
ben parkol egy személygépko-
csi. A járőr figyelmeztető cédu-
lát helyezett el a kocsi szélvédő-
jén.
è Január 24-én éjszaka a 
Kaszárnya utcában hangos 
nézeteltérésre került sor egy 
apa és fia között. A családi vita 
során sérülés nem történt.
è Január 25-én a délelőtti 
órákban a Halász utcában a 
zöldövezetben parkoló sze-
mélygépkocsi tulajdonosa 
kapott írásbeli figyelmezte-
tést a törvény megsértésé-
ért.
– a délelőtti órákban bejelen-
tés érkezett az őrsre, hogy 
a Lövölde utcában nyitva áll 
egy garázs, amelynek tulaj-
donosa az ajtóban felejtette a 
kulcsot. Az esetleges lopások 
megelőzése érdekében a kiér-
kező rendőrjárőr bezárta a 
garázst, a kulcsot biztonság-
ba helyezte az őrsön és üzene-
tet hagyott a garázsajtón. 

Kiállítások sora 
A városi művelődési központ 
Tallós-Prohászka István Kiál-
lítótermében idén is egymást 
követik a kiállítások. Január 
24-én Martin Šafárik somorjai 
káplán Narnia című kiállításá-
nak megnyitójára került sor 
Dominika Starának, a 2015-ös 
első cseh-szlovák SzuperSztár 
harmadik helyezettjének közre-

működésével. A tárlatot, mely 
február 5-ig volt látogatható, 
Dagmar Srnenská nyitotta 
meg.
Februárban Andrássy Tibor 
festőművész tárlatát, március 
elejétől pedig Móriczné Szaba-
dos Rozália kiállítását tekinthe-
tik meg az érdeklődők. 
 (ti)  
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STK Somorja Teniszklub
– Az egyik legnagyobb válto-
zás az, hogy Méri Eszter már 
nem Somorja színeiben fog 
szerepelni, hanem a pozsonyi 
Agrofertben. Jávorková Karin 
személyében újabb ígéretes 
tehetségünk van. Nagyon 
erős a 2006-ban születettek 
mezőnye, de reméljük, hogy 
ebben az évben is tovább fog-
nak fejlődni. Az idősebb diák-
lányok csapatversenyében 
(Jávorková Karin, Maárová 
Lenka, Centracchio Helena, 

Gešová Nina) szeretnénk fel-
jutni a II. ligába. Az említett 
összetételű csapat indul az ifi 
csapatversenyben is. Célunk 
a tapasztalatszerzés lesz – 
nyilatkozta a klub edzője, 
Varga Péter.

Gladiátor Somorja  
Birkózóklub

– Elégedettek lennénk, ha az 
Európa-bajnokságon mind 
a három birkózónk az első tíz 
között végezne. Holocsi Ben-
ce és Oláh Olivér a juniorok 
között, Szeiler Matyás pedig 
a kadétoknál. Ha ez sikerül-

ne, akkor a srácok kiharcol-
nák a világbajnoki részvételt. 
Horváth Denis és Georgij 
Nogajev a 2020-as olimpiai 
részvételért fog küzdeni... 
– mondta Horváth István 
főedző.

Kajak-kenu Klub, Somorja
– Eseménydús lesz a 2019-es 
év – négy somorjai verseny-
ző fog harcolni az olimpiai 
részvételért. Ladič Gabriella, 
Zalka Csaba, Linka Tibor és 
Jakubík Gábor keményen 

dolgoznak, hogy kiharcol-
ják a részvételt a világbaj-
nokságon, és ott olimpiát 
jelentő helyezést érjenek el. 
Versenyzőink az Európa-baj-
nokságon is indulni fognak, 
és részt vesznek az Európai 
Játékokon. Okosnak kell len-
nünk, nagyon meg kell gon-
dolnunk, milyen versenyeken 
fog indulni Zalka Csaba, aki 
még az U23-as kategóriában 
is indulhat. A legfontosabb 
az, hogy a szegedi felnőtt-
vb-n legyen csúcsformában. 
Tavaly kilenc versenyzőnk 
vett részt Európa-  vagy világ-
bajnokságon. Nagyon jó len-
ne megismételni ezt az ered-
ményt, és ismét megszerezni 

azt a nagyon sok A döntőt – 
mondta Vass Géza edző.

Somorjai Vívóklub
– Szeretnénk, ha a szlovák 
fiú kadétválogatott, amelyre 
Európa- és világbajnokság vár, 
csak somorjai vívókból állna. 
A lányok közül Boda Barbara 
és Buday Boglárka már kihar-
colta a részvételt az említett 
eseményeken. Udvardi Jázmin 
a junior-világversenyeken fog 
indulni. Bittera Kitti számára 
az év második felében kezdő-
dik a hajsza az olimpiai részvé-
telért. Reméljük, Kitti a profik 
körében is eredményes lesz, 
és jövőre részt vesz a tokiói 
ötkarikás játékokon. Indulunk 
a wroclawi ifjúsági vívófeszti-
válon, amelyet nem hivatalos 
diákolimpiának is tartanak. 
Lengyelországban 3-4 ezer 
sportoló fog küzdeni. Valószí-
nű, hogy júniusban mi fogjuk 
rendezni a szlovák bajnoksá-
got. Mindkét fegyvernemben, 
minden kategóriában. Terv-
ben van egy mini Samaria 
Kupa az U10 – U14-es kategó-
riák számára – mondta Nagy 
József főedző.

Somorjai Kosárlabdaklub
– Számunkra az a legfonto-
sabb, hogy minél több gyer-
mek sportoljon. Nagyon örü-

lünk, hogy ifjúsági csapataink 
sikeresek. Szeretnénk, ha a 
négy együttesből három (fia-
talabb és idősebb ifjabb diák-
lányok, fiatalabb diáklányok) 
kiharcolná a részvételt a szlo-
vák bajnokság döntő torná-
ján. Ami a nőket illeti, a har-
madik hely a cél. Jelenleg ezt 
elérhetjük. Mi külföldi játé-
kosokat nem hozunk, de az 
ellenfeleink igen. Nehezebb 
lesz megszerezni a bronzér-
met. Februárban kerül sor a 
Szlovák Kupa döntő torná-
jára, itt is a harmadik hely a 
cél – vázolta terveiket Kardos 
Károly, a klub menedzsere.

STK Somorja Focicsapat
– Elsősorban stabilizálni sze-
retnénk a klubot, és új támo-
gatókat szerezni. Örülnénk, 
ha somorjai vagy környék-
beli szponzoraink lennének. 
Felnőttcsapatunkkal tetszetős, 
nézőcsalogató focit szeret-
nénk játszani. Nagyon jó len-
ne, ha a meccseink alatt meg-
telne a stadion a Pomléban. 
Azon leszünk, hogy ne veszé-
lyeztessen bennünket a kiesés. 
A jól sikerült tavaszi idény 
után reménykedünk, hogy 
egy-két játékosunk magasabb 
osztályba vagy nívósabb baj-
nokságba tud szerződni. Ami 
a fiatalokat illeti, remélem, 
tovább fognak fejlődni. A 
fakócsapat célja pedig a felju-
tás – nyilatkozta Horváth Csa-
ba klubelnök.

Milyen lesz a 2019-es év?
A hat legnagyobb somorjai sportklub képviselőjének egy kér-
dést tettünk fel: Mit várnak, milyen eredményekkel lennének 
elégedettek 2019-ben?

Olimpiai selejtezők is várnak a somorjai sportolókra
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„Öt éve már, hogy minket örökre itthagytál,
drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál.
Bármilyen csodás is a világi élet,
pótolni nem tudna soha senki téged.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának  
5. évfordulóján

ID. NAGY GYULÁRA (TEJFALU).
Szerető családja
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•  Február 16. Egyszer egy királyfi – a Kuttyomfitty 
Társulat előadása – 10.00 

•  Február 21. A Kukkónia Szabadidőközpont 
maszkabálja – 15.00

•  Március 1. Móriczné Szabados Rozália kiállítá-
sának megnyitója – 18.00

•  Március 6. Ray Cooney: A miniszter félrelép – a 
Bánfalvy Stúdió előadása 19.00

•  Március 8. Sportbál – 18.00
•  Március 9. Misi Mókus kalandjai – a Csemete 

Bábszínház előadása – 10.00
•  Március 11. Fragile-koncert – 19.00

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
gondoljanak reá, akik őt szerették.”

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 
18-án, halálának 20. évfordulóján
CZÉDLI RÓBERTRE.
Emlékét örökké őrző családja

„Tudom, hogy figyelsz ránk onnan fentről,
s meghallgatod bánatunk.,
de az lenne a legjobb mégis,
ha tudnánk, hogy minden nap láthatunk.
Örökké emlékeinkben és szívünkben élsz.”

Fájó szívvel emlékeztünk január 
17-én, halálának 1. évfordulóján 
a drága feleségre, édesanyára, 
nagymamára, dédmamára,

VARGA ILONÁRA.
Emlékét örökké őrző családja

Két éve annak, hogy Hecht 
Anna, a Somorja és Vidéke 
Kulturális Társulás (SVKT) 
szíve-lelke távozott az élők 
sorából. Még gondja volt 
arra, hogy átadja feladatkö-
rét, megkérjen és megbízzon 
embereket. A tisztújító köz-
gyűlésen a társulás vezetése, 
aktív magja: Stösszel Emma, 
Tóth Ilona, Fóthy János, Hor-
váth Lajos visszavonult, és 
átadta a stafétabotot a fiata-
labb generációnak.  
A társulás egyik fő feladata 
a Rákóczi Szövetség beirat-
kozási programjának szerve-
zése, támogatása, segítése. 
2018. október 3-án a társulás 
hatáskörébe tartozó kilenc 
alapiskola 102 első osztályos 
tanulója és szüleik vették át a 
Kárpát-medencei magyarság 
összefogását jelképező beirat-
kozási ösztöndíjat, majd de- 
cemberben huszonegy óvo-
da 750, ebből 240 somorjai 
magyarul beszélő gyermeke 
azt a Mátyás király-meseköny-
vet, melynek részét képezte 
Csáky Csongornak, a Rákóczi 
Szövetség elnökének a szü-
lőket megszólító és magyar 
iskolaválasztásra bátorító 
levele is. 
A felnövekvő generációnak 
szüksége van az értékek 
átadására. Kötelességünk-
nek érezzük, hogy segít-
sük, támogassuk városunk 
magyar tanítási nyelvű óvo-
dásai, kisiskolásai színvona-
las és értékes művelődését, 
hiszen „A hagyományt nem 
ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem 
rab. Hagyományaink csak 
akkor maradhatnak meg, ha 
megéljük őket!” Ezen elgon-
dolásból hívtuk meg a kicsi-
ket és nagyokat a „Három 
a magyar igazság” című 
mesejátékra, amelyet váro-
sunk szülötte, Dobsa Tamás 
és Dobsa-Fodor Mónika 
együttese, a Kuttyomfitty 

Társulat mutatott be. De- 
cemberben Écsi Gyöngyi 
„Jertek velünk Betlehembe” 
című népi bábjáték-feldolgo-
zása bűvölte el a legkisebbe-
ket és a felnőtteket.
A Somorja és Vidéke Kultu-
rális Társulás az elmúlt idő-
szakban több továbbképzés-
ben volt társszervező a komá-
romi Comenius Pedagógiai 
Intézettel. „Az anyanyelv 
a legfontosabb nyelv” cím-
mel beszélgetőestet szerve-
zett Strédl Teréziá szakpszi-
chológussal. Január 31-én 
a magyar iskolaválasztási 
kampány keretében a Rákó-
czi Szövetség kezdeménye-
zésével, segítségével mese-
vetítésre került sor a Corvin 
Mátyás Alapiskolában. Az 
óvodások és az 1-2. osztály 
tanulói a „Lúdas Matyi”-t, az 
idősebbek pedig a „Salamon 
király kalandjai”-t nézhet-
ték meg. A felnőtt közönség 
a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet társszervezésében 
a „Lovasíjász” című filmet 
láthatta. A jövő generáció-
jának nevelését nem elég az 
óvodáskorban, iskoláskor-
ban elkezdeni. Fontos, hogy 
érzékennyé, fogékonnyá vál-
janak a gyerekek a jó zene, 
értékes kultúra és művésze-
tek iránt. 2018 szeptembe-
rétől heti rendszerességgel 
a Cseperedő program kereté-
ben a Duna utcai óvodában 
ringatófoglalkozások zajla-
nak 0-3 éves korú kisgyerme-
kek és szüleik részére. A Rin-
gató családi művészeti prog-
ram, kodályi elvekre épülő 
játékos foglalkozás értékes 
zenei anyaggal, ahol ének-
szóval, mondókákkal, dajka-
rímekkel, hangszerjátékkal, 
ölbéli játékokkal ismerked-
nek a gyerekek és szüleik. A 
társulás támogatja a foglal-
kozások megvalósítását.
 Zacharov Erika,
 az SVKT elnöke

A legfontosabb nyelv:  
az anyanyelv

CSÖNTÖRGŐ - SZÍNJÁTSZÁS ÉS BÁBOZÁS 
A somorjai Kukkónia Szabadidőközpont szeretettel várja azoknak a 6-12 éves 
gyermekeknek a jelentkezését, akik kedvelik a közösségi mesélést, mondóká-
zást, dalolást és játékot, illetve szívesen szerepekbe bújnának és keltenének 
életre bábokat.  A hétfőnként 16.00 órakor kezdődő foglalkozásnak a Kukkónia 
Szabadidőközpont egyik kellemes, családias osztályterme ad otthont. 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0907 427 726.
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Športový ples 2019
Sportbál 2019

8. Marca 2019, 1900 hod. 
MsKS Šamorín

2019. Március 8., 1900 óra, 
VMK Somorja

vstupné/belépő: 10€
Hudba/zene: Black & white



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

UBYTOVACIE ZARIADENIE

www.ubytovaniesamorin.sk

V ŠAMORÍNE
0905 666 683

LACNÉ
PEKNÉ

POHODLNÉ

0905 380 454
WWW.PRSYSTEM.SK

´

HĽADÁME 
TECHNIKOV 
KLIMATIZÁCIE

do 28.2.
cena:

od 1.3.

169,-
149,-MS 170

BENZ. PÍLA 149,-MS 170
BENZ. PÍLA

do 28.2.
cena:

od 1.3.

249,-
199,-FS 55

BENZ. KROVINOREZ199,-FS 55
BENZ. KROVINOREZ199,-FS 55
BENZ. KROVINOREZ

  www.agrosam.sk
ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41- DOM SLUŽIEB, Tel.: 031/562 22 52
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AKCIA PLATÍ LEN

DO 28. FEBRUÁRA PLATÍ LEN
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199,-199,-199,-
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 PLATÍ LEN
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